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З А П О В Е Д 
 

№ СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г. г. 

(Регистрационен индекс, дата) 

гр. София 
 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г. (812/з-

256/02.03.2020 г.) на министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи, във връзка с 

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с 

Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и препоръките на 

Националния оперативен щаб, с цел ограничаване разпространението му на територията на Столична 

като взех предвид промените в текстовете на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на 

здравеопазването, съобщени в рубрика ‚Актуално“, публикувани на официалния портал на МЗ 

(https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/zdravniyat-ministr-aktualizira-svoyata-zapoved-za-/) 
 

I. И З М Е Н Я М: 
 

Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Столична община, както следва: 

Текстът на т. I., т. 1: 
„1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски 

обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни 

стоки, аптеките и дрогериите, разположени на територията на Столична община.“ 

Да се чете: 

„1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, 

ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски 

центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и 

аптеките в тях на територията на Столична община. На ресторанти и заведенията за бързо 

обслужване на територията на Столична община се разрешават доставки на адрес при строго 

спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности на територията на 

Столична община, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго 

спазване на санитарно-хигиенните изисквания.“ 

 

Текстът на т. I., т. 8: 

„8. Преустановява се функционирането на Пазар „Подуяне“, Пазар „Бански“, „Пазар „Ал. 

Невски“, Пазар „Никола Жеков“, Пазар „Нови Искър“ –Курило, Пазар „Младост 1А“ –„Пътеките“, 

Пазар до „Стадион Васил Левски“ за спортни стоки, Пазар „Париж“, Пазар „Люлин 3 м.р.“ и Пазар 

„Люлин 4 м. р.“, ТК„Лагера“, Търговски център „Център на услугите“, Пазар „Гоце Делчев“, както и 

организираните мероприятия на територията на пазарните площадки.“ 

Да се чете: 

„8. Преустановява се функционирането на Пазар „Подуяне“ и Пазар „Нови Искър“ – Курило, 

както и организираните мероприятия на територията на пазарните площадки.“ 

 

II. Д О П Ъ Л В А М: 

 

Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Столична община, както следва: 

 Създава се т. IV със следния текст: 
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„IV. Възлага на изпълнителните директори на общинските пазари да предприемат всички 

необходими действия с оглед предотвратяване струпването на много хора на едно място, като бъде 

създаван и специален ред за пазаруване.“ 
 

В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Столична община 

остава непроменена.  

Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г. Срокът и обхватът на мерките определени с 

настоящата заповед може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в 

страната. 

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична община. 

 

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и секретаря на Столична община, на 

директорите на дирекции на Столична община, началникът на сектор „Общинска полиция –СДВР“ - за 

изпълнение. 

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на председателя на Столичния 

общински съвет, на главния архитект на Столична община, на кметовете на райони на Столична община, 

на директора на Столичен инспекторат - за сведение и изпълнение.  

По електронен път на официалната ел. поща или факс заповедта да се изпрати на Пазари „Север“ 

ЕАД и Пазари „Запад“ ЕАД, които не са реални участници в ЕОД – за изпълнение. 

 

 

                     КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:…………………./П/…………… 

                                                                                                 /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА 

 

 


